
 
 

 

Programa do Fórum Regional dos Bairros Saudáveis do Alentejo 

Data: 5 de julho de 2022 

Local:  Sede da CCDR Alentejo, Av. Arantes e Oliveira, 193 - Évora 

10h00 – 10h30 - Receção e acreditação dos participantes, com entrega do Kit do participante e 

recolha dos objetos trazidos para a instalação ‘Mostra o que fazes’. Será servido um café de 

boas-vindas. 

10h30 - 11h00 – Sessão de abertura em plenário, com participação de um representante da 

plataforma ODSlocal. 

11h15 -12h45 - Trabalho em grupos. Cada grupo designa um relator. Cada participante é 

convidado a identificar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para os quais o seu projeto 

contribui e a responder às seguintes questões: 

• O que já ganhámos com o nosso projeto para a nossa parceria, para o território e para 

a comunidade? 

• O que podemos e temos de melhorar?  

13h -14h15 – Almoço volante.  

14h30 -16h15 – Sessão plenária com apresentação pelos relatores dos resultados do trabalho 

em grupos. Serão também apresentados pela coordenação nacional o resultado do processo 

colaborativo de identificação dos ODS e uma proposta de conclusões, seguindo-se o debate. A 

votação da versão final das conclusões é submetida a votação. Cada projeto dispõe de um voto. 

Os membros da organização e voluntários não podem votar. Esta sessão plenária será aberta à 

comunicação social. 

16h30 - 17h30 (*) – Sessão de encerramento, com comunicação social e convidados 

institucionais, para apresentação das conclusões e intervenção de um membro do Governo de 

uma das sete áreas governativas de que o Programa depende. 

Preparação do Fórum pelos participantes 

1. Ver a Ficha ODS - Os Bairros Saudáveis e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 

procurar identificar pelo menos 3 de entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 

os quais o seu projeto contribui 

2. Escolher um objeto representativo do projeto (por ex: uma t-shirt, folhetos, uma fotografia, 

um produto agrícola, ou qualquer outro material produzido durante o projeto) para a instalação 

‘Mostra o que fazes’, que ficará patente durante os trabalhos. A instalação disponibiliza um 

espaço máximo de 40cmx30cmx30cm para cada projeto. 

______________________ 

(*) As áreas governativas de que o Programa depende são as seguintes: Presidência do Conselho de 

Ministros; Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Saúde; Ambiente e Ação Climática; Infraestruturas 

e habitação; Coesão Territorial; Agricultura e Alimentação. 


